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»األمناء« استطالع: مرمي بارحمة:
بدأت تحاك خيوط مخطط ومؤامرة كبرية 
عىل محافظة شــبوة بافتعال مشكلة بلحاف 
وانتهاء بتسليم مديريات بيحان من قبل سلطة 
اإلخوان بشــبوة ملليشيا الحويث دون مقاومة 

تذكر أو حتى طلقة رصاص ُتسمع.
فبعد سقوط آخر جبهات محافظة البيضاء 
ووصول طالئع مليشــيا الحــويث إىل القندع 
وأطراف ومشارف بيحان كان يجب عىل سلطة 
إخوان شبوة اإلرساع وتعزيز الجبهات ومتتني 
الدفاعــات لكن مل تعمل شــيئا بــل اختلقت 
املشاكل التي أضعفت جبهة بيحان وخلخلتها, 
وسخروا إعالمهم وأقالمهم ضد دولة اإلمارات 
واملجلس االنتقايل الجنويب بداًل من تســخريه 
ضد مليشــيا الحويث، وما يزيد الشكوك حول 
عملية االســتالم والتســليم ملديريات بيحان, 
صمت سلطات شــبوة ورفضها ألي مصالحة 
وطنية ملواجهة مليشيا الحويث, بل واعتقال كل 

من تشك أنه ينتمي لقوات النخبة الشبوانية.
وأكد مراقبون وقيادات جنوبية شــبوانية 

تسليم بيحان بدون أي مقاومة.
مشــائخ  بعض  أن  مصادر  أوضحت  فيام 
وأعيان شــبوة الذين حرضوا االجتامع القبيل 
الذي دعا له محافظ شــبوة محمد صالح بن 
عديو يف عتق, ووجهوا له رسائل تحذير إن مل 
يتغري الوضع فإنهم سيدعون إىل ثورة عارمة 
تجتث بن عديو وسلطته, وكان اجتامعا فاشال 

بكل املقاييس.
وكشــفت املصــادر أن املشــائخ التزموا 
بيحان  لتحرير  ضخمة  عسكرية  قوة  بتشكيل 
برشط أن ينســحب الشــامليون من الصفراء 
وكل مناطق شــبوة وتحــل محلهم قوات من 
أبناء شبوة, مؤكدين أن هناك تنسيقا واستالما 
وتسليام بني اإلخوان بشبوة ومليشيا الحويث, 
احتالل  واحدة وهي  والغايــة  األدوار  وتتبادل 

الجنوب.
إن ثروات شــبوة النفطية لها دور يف هذا 
املخطــط كــام أن أهمية شــبوة االقتصادية 
لقرار  األســاس  والجغرافية متثل  والتاريخية 
احتاللها ســواء من قبل جامعة حزب اإلصالح 

أو مليشيا الحويث.
النفطية  املحافظة  أبنــاء  معاناة  وتتفاقم 
منذ وصول ســلطة االخوان وتردي الخدمات 
وانفــالت األمــن وغــالء املــواد الغذائيــة 
واالستهالكية وشبه انعدام للغاز واملحروقات.

ولتســليط الضوء أكرث عــىل معاناة أبناء 
شــبوة واآلثار املرتتبة عىل احتالل وســيطرة 
الحويث عىل مديريات بيحان, وماهي  مليشيا 
مطالب أبناء شــبوة إلنقاذ شــبوة من براثن 
مليشــيا الحويث وجامعة اإلخــوان.. رصدت 
»األمناء« آراء قيادات ومحللني سياســيني من 
الشبواين  الطيف  والتقت مع مختلف  شــبوة 

وخرجنا بهذه الحصيلة:

لن يخضع الجنوب
 األســتاذ أحمد عمر بن فريد, رئيس دائرة 
العالقات العامــة للمجلس االنتقايل الجنويب 
نرش عىل حســابه بتويرت سلســلة تغريدات 
قال:  ”قوات تتبع رشعية اإلخوان تنسحب من 
مناطــق يف بيحان شــبوة لصالح الحوثيني! 
واضح جــدا أن هناك تبــادل أدوار وصفقات 
رسيــة تجري ما بني اإلخــوان والحويث عىل 
حســاب الجنوب وأرضه وثرواتــه وقضيته.. 
متى سينتهي الغباء لدى بعض الجنوبيني يف 
الجنوب  عىل  املؤامــرة  أن  ويدركون  الرشعية 

جزء من املؤامرة عليهم؟«.
ويشــدد قائاًل: “ أقولها بثقــة مطلقة: لن 
ينعــم الحويث يف مرت مربــع واحد من أرض 
الجنوب حيــث ال حاضنة له، حتى وإن تآمرت 
معــه جامعة اإلخوان كام يحــدث حاليا. من 
تم بيعه وهم الدولة االتحادية من أبناء شــبوة 
وأبني األبية سيدرك اليوم حقيقة املؤامرة عىل 
أبناء الجنوب ملواجهة هذا  الجنوب، وسيتوحد 

التهديد املصريي”.
وكشــف يف تغريداته أن » قــوات حوثية 
تلتقــي بقوات تتبع الرشعيــة يف بيحان يف 
حالة ود وسالم وتنســيق واستالم وتسليم!.. 

مشــهد نبعث به عــىل وجه الرسعــة لدول 
التحالف العريب نســتفرس فيــه عن حقيقة 
ما يحدث ومغزاه؟ ونتســاءل: من يقاتل من؟ 
وملصلحة من ما تقوم بــه الرشعية اليوم يف 
شــبوة؟ أما الجنوب العريب فقسام بالله لن 

يركع لزيدي”.
الحويث  2015م  يف  »متعــن،  وأضــاف: 
يســيطر عــىل شــبوة يف نهايــة 2015م 
املقاومــة الجنوبية تحرر شــبوة يف 2019م 
اإلخوان يســيطرون عىل شبوة يف 2021م.. 
واالستنتاج أن الحويث واإلخوان هدفهم واحد، 
وهو بقاء الجنوب تحت هيمنة صنعاء أيًا كان 
من يحكمها، والحقيقة أنه لن يخضع الجنوب 

لصنعاء مطلقا«.

ال عزاء يف موت
الكاتب املحلل السيايس األستاذ صالح عيل 
الدويل باراس يكشف يف تغريدة له فشل لقاء 
محافظ شبوة مبشايخ وأعيان شبوة وأكد أن 

اللقاء ميت.
وقال يف تغريدة يف تويرت: “يشء طبيعي 

أن يولد لقاء مشائخ 
شــبوة  وأعيــان 
من  بدعــوة  ميتًا، 
الواقع  األمر  سلطة 
فقد  فيها  اإلخوانية 
شــيوخ  عنه  غاب 
أبلــغ  يف  شــبوة 
لألمر  رفض  صورة 
الواقع, لن يستوعب 
بن عديــو أن أحزابا 
)ال صوت يعلو عىل 
صوتنا( متوت حتى 
الناس  خدعــت  لو 
لها  فانخدعوا  بالله 

بعض الوقت”.

جرمية تاريخية
وتحــدث األســتاذ عبدالله عــيل لحقد، 
عضو قيادة التحالف املوحــد ألبناء محافظة 
شــبوة قائال: “بال شك أن لســيطرة الحويث 
عــىل مديريات بيحان عظيم األثر املأســاوي 
عىل جميع نواحي الحياة الدينية والسياســية 
واالقتصادية واالجتامعية. ويأيت يف األولوية 
انتهاك الســيادة التي ال بديل لها ويســتحيل 

بدونها العيش الكريم”.
ويضيــف: “طبعــًا العيش تحت ســلطة 
الحــويث أقل مــا يوصف أنه مريــر بدًءا من 
العبادة  الجانب الروحي والسيطرة وإدارة دور 
العامــة والتعليم والصحة  ومرورَا بالخدمات 
نواحي  جميع  تعطيــل  باختصار  والتموين.. 
األزمات  نفق  يف  والولــوج  الطبيعية،  الحياة 

املظلم”.
ويكشف أن: “سلطة حزب االصالح بشبوة 
ارتكبت جرمية تاريخية بتســليمها مديريات 

للعصابات  بيحــان 
خدمــة  الحوثيــة, 
وأهداف  ملصالحهــا 
األنانيــة  حزبهــا 
يف  لألبد  وغرقــت 
الخيانة  مســتنقع 

العظمى”.
أن:  إىل  وأشــار 
بيحان  “مديريــات 
قاومــت االحتــالل 
2015م  يف  الحويث 
وقدمــت اآلالف من 
والجرحى،  الشهداء 
دمار  بهــا  ولحــق 

حوايل  ملــدة  الحــرب 
عامني تكللــت باالنتصار املــؤزر. ومل تهتم 
الحكومة الرشعية مبواســاة أرسة شــهيد أو 
عالج جريــح أو تعويض متــرضر أو اصالح 

مرفق عام ترضر”.
ويختــم حديثــه بالقــول: “خيانة حزب 
املقاومة  عزمية  النفــوس  يف  كرس  اإلصالح 
تحت ظل هــذه الرشعية التــي خانت بيحان 
سويعات،  يف  الحويث  للمليشــيا  وســلمته 

ولكنها مل متوت. ففي أعامق كل مواطن هناك 
مقاوم حر وشجاع ال زالت فيه جذوة املقاومة 
تتقد وســينتفض بكل شــجاعة إذا ما وجد 
القيادة األمينة الصادقة وتتجه االنظار بعد الله 
إىل قوات املجلــس االنتقايل الجنويب والنخبة 
الشــبوانية والقوات الجنوبية ودعم التحالف 
العربية  اإلمارات  األشقاء يف دولة  وخصوصًا 
املتحدة. وســيلتف الجميع لتحرير بيحان يف 

أقرص مدة زمنية إن شاء الله«.

عودة النخبة الشبوانية
ويقول املقدم عارف بن عبدالله القحطاين: 
بيحان  “حقيقــة ما حصــل مــن تســليم 
ومديرياتها، هي مهزلة وبيع ورشاء يف دماء 
أبناء القبائل الذين ضحوا بأبنائهم يف 2015م, 
2016م، 2017م بقافلــة من الشــهداء وهذه 
تعترب خيانة عظمى بحق الشــهداء وحق كل 

جنويب حر”.
ويضيف: “لألســف الشديد شــبوة اليوم 
تعيش بني ســطوة اإلخوان )حزب اإلصالح( 
املســيطرين عىل القرار السيايس والعسكري 

يف عاصمــة املحافظة عتق وعبث مليشــيا 
صنعــاء التي تعبــث بعقيدة وثقافــة أهلنا 

واخواتنا وقبائلنا يف بيحان الصمود”.
التحالــف املوحد ألبناء  ويؤكد: “نحن يف 
شــبوة كحامل سيايس وشــعبي ومرجعية 
لكافة أبناء القبائل الشبوانية، يقع عىل عاتقنا 
الكثري تجاه أهلنا ومحافظتنا وســنكون يف 
الساحة لتصدي  املناسب موجدين عىل  الوقت 
للعابثــني مبســتقبل أجيالنا وأغلــب قيادة 
التحالف املوحد ألبناء شــبوة هم من املراجع 
القبلية والشعبية يف شبوة وكل قبائلنا ستقف 

موقف مرشف يف الوقت املناسب”.
االنتقايل  املجلــس  “قيــادات  وطالــب: 
الجنويب إىل مّل الشــتات الجنــويب وتوحيد 
األخطار  أجل مواجهة  الصف واالمكانيات من 
القادمة ســواء يف شــبوة أو عىل مســتوى 
الجغرافيا الجنوبية وعودة النخبة الشــبوانية 
لتحرير شــبوة من مليشــيا الحويث وسيقف 
أبناء وقبائل شــبوة إىل جوارهم ويف مقدمة 

الصفوف”.

تحرك فعيل
األستاذ  السيايس  والناشط  الكاتب  ويؤكد 
صالح هتــالن الهديبي أن: »اآلثار املرتتبة عىل 
الحوثية عىل مديريات بيحان  املليشيا  سيطرة 
تتلخــص يف محاولة بناء قاعــدة أو حاضنه 
شــعبية مؤيده له، من خالل استغالل القصور 

الكبري والتهميش واالقصاء الذي تم مامرسته 
من قبــل االخوانج بعد ســيطرتهم عىل هذه 

املناطق خالل الثالث السنوات املاضية”.
يف  يعيشون  بيحان  “أبناء  أن:  ويكشــف 
مرحلة الصدمة التي تلقوها عقب هروب محور 
بيحان العســكري وخذالنهم من قبل السلطة 
املحليــة يف املديريــات الثالثــة واملحافظة, 
فأصبحوا أمام أمرين كالهــام أمر من بعض 
وهو إما النــزوح خارج املديريــة أو محاولة 
التعايش مع الحويث كســلطة أمر واقع, حتى 
يظهر مــن يأملوا منه خــريا للمديرية ولديه 
القدرة عــىل تحريرها وســيقفون معه بكل 
ما يســتطيعوا كام فعلوا يف يف2015م حتى 
2017م”. مؤكدا أن: “أبناء  تحررت بيحان يف 
بيحان ال يريدون منهم الكثري بقدر ما يريدوا 
الجنويب تحرك  االنتقــايل  للمجلس  أن يكون 
فعيل عىل أرض الواقع، وأن يســجل حضوره 
وســعيه الفعيل لتحرير مديريات بيحان من 
عام  بشكل  وشــبوة  الحويث  مليشيا  سيطرة 
من ســيطرة اإلخوان وأن يكــون جاد وحازم 
بهذا الخصوص وتعود النخبة الشبوانية ليعود 

األمن واألمان”.

دعوة هامة
أمل  األســتاذة  وتؤكد 
رئيس  املصيل  محمــد  أحمد 
مؤسســة أمل لرعاية األيتام 
الفقراء واألعامل اإلنســانية 
يف  بيحــان  »احتــالل  أن: 
سيناريو  هو  شبوة  محافظة 
القوات  تم إعداده مسبقا بني 
الرشعية  تتبع  التي  املتواجدة 
الحويث  ومليشــيا  اإلخوانية 
فتم االســتالم والتسليم دون 
أي مقاومــة تذكــر، وتعمل 
رشعية الفنــادق املخرتقة من 
قبل جناح حزب اإلصــالح إىل إعادة االحتالل 
من جديد وهذا سيســبب أثار كارثية أخالقيا 
واجتامعيــا ودينيا, كون هذه املليشــيا لديها 
منهاج تدمريي للمجتمع بكافة رشائحه, فقد 
عمدت عىل تغيري املناهج وإدخال أفكار دخيلة 
يف املجتمع الذي تسيطر عليه. فاآلثار الدينية 
والرتبوية هي أشد اآلثار السلبية التي تنفذها 

املليشيات عىل أي مكان تسيطر عليه”.
وأضافت: »وهــذا جعل من أبناء شــبوة 
وبيحان بدرجة أساسية يتصدون لهذه املليشيا 
الحوثية ويرفضون فكرهم الزيدي,  وتواجدهم, 
فال حاضنة لهم يف املجتمع الشبواين, بعد أن 
تم بيعهم من قبل األلويــة التي باعتهم بثمن 
بخس, وهدفها واضح وجيل وهو الســيطرة 
عىل الجنوب وثرواته وكرس شوكته.. مام دفع 
أبناء شــبوة أن يجمعوا شتاتهم الذي سعى له 
لتمزيقه  اإلصالح  ومليشيا  البائد  صالح  نظام 
منــذ احتالل الجنــوب يف صيــف 1994م. 
ويناشد أبناء شبوة بدرجة أساسية كافة أبناء 
الصفوف  بتوحيــد  الجنوب 
واالختالف  املامحكات  وترك 
الذي  الهدف  نحو  واتجاههم 
ينشده شــعب الجنوب وهو 
من  واالســتقالل  الحريــة 

االحتالل”.
ووجهت أمل دعوة هامة 
االنتقايل  للمجلس  وعاجلة 
الجنويب ممثال بالقائد األعىل 
الجنوبية  املســلحة  للقوات 
االنتقايل  املجلــس  رئيــس 
وتجهري  بدعــم  الجنــويب 
القوات املرابطة يف الجبهات 
بالرجال والســالح, وإعطاء 
األوامــر للقــوات املســلحة 
والنخبة  واالسناد  والدعم  واملقاومة  الجنوبية 
الشــبوانية لتويل مهامها الوطنية, للمساندة 
يف الذود عن األرض والعرض يف بيحان وكافة 
الجبهات التي يحاول من خاللها الحويث ومن 

يتعاون معهم دخول ارض الجنوب”.

سخط كبري عىل سلطة حزب اإلصالح
فيام يؤكد رئيس تحرير موقع قتبان نيوز 

اإلخباري األستاذ أديب صالح العبد أن: “اآلثار 
املرتتبة عىل تواجد مليشــيا الحويث بشــبوة 
كثرية أبرزها اغالق مدارس التعليم األســايس 
والثانوي، نتيجة قيام خطباء تابعني للحوثيني 
الطالب  املــدارس إللقاء عــىل  بدخول بعض 
املحارضات التوعويــة للفكر التابع للحوثيني, 
وهذا ما جعل الناس تخــاف ويقومون مبنع 
أبنائهم مــن الذهاب إىل املــدارس تخوفا من 
فرض الحوثيني أي مناهــج جديدة باملدارس، 

والزالت املدارس مغلقة إىل  يومنا هذا”.
ويضيف: “هناك تذمر بني الناس من إدخال 
تحريف عىل األذان حسب املذهب الزيدي, ولكن 
هذا توقف بعد سخط الكثري من الناس. إضافة 
إىل ســخط كبري جدا كانوا يكنونه املواطنون 
عىل ســلطة حزب اإلصالح يف بيحان, والتي 
احتكرت كل يشء بعنارصها، حتى املساعدات 
اإلنســانية والوظيفة العامة، وتهميش معظم 
الشباب الذين ســاهموا يف تحرير بيحان يف 
عــام 2017م،  وتقيد حرية الــرأي والتعبري، 
ومنع املســريات الســلمية لآلخرين, مثل ما 
حدث يف فعالية املجلس االنتقايل يف 7 يوليو 
2021م, التــي جرح فيها ســتة من عنارص 
االنتقايل برصاص األمــن التابع لإلصالح من 

قوات األمن العام والقوات الخاصة”.
وتابــع: “كل ذلك قتل أي روح ألي مقاومة 
تعسكر  بلحارث  قبائل  ورفضت  الحوثيني  ضد 
قوات اإلخوان يف عسيالن, بعد إرسالهم حملة 
عســكرية لقتال بلحارث قبــل دخول الحويث 
بيحــان بأســبوع تقريبا، وتبخــرت قواتهم 

العسكرية امام مليشيا الحويث”.
ويؤكد أن: “معانــاة املواطن ال تختلف يف 
ظل وجود حزب اإلصالح أو الحوثيني فال توجد 
أي بيئة حاضنة لهم جميعا. ويضيف لألســف 
الشــديد بيحان تعيش ظالم دامس منذ دخول 
تزويد  منع محافظ شــبوة  نتيجة  الحوثيني, 

كهرباء بيحان مبادة الديزل”.
واشــار إىل: “أن شــبوة مازالــت الجزء 
األكرب منها بيد ســلطة حزب اإلصالح التي ما 
مبالحقة  وتقوم  عليهــا  قبضتها  تحكم  زالت 
الجنويب  االنتقايل  املجلس  نشــطاء وقيادات 
وايضــا االعتقــاالت ألبناء شــبوة من جنود 
النخبة الشبوانية، ويقع تحت سيطرة الحويث 
مديريــات بيحان التي ســلمها حزب اإلصالح 
تســليم واســتالم بدون أي مقاومــة, وتكاد 
للمواطنني بشــبوة هنا  املعاناة تكون واحدة 

وهناك”.
االنتقايل  املجلــس  عىل  نعــول  وأضاف: 
الجنــويب التدخــل الرسيع بعملية واســعة 
لتحرير شبوة بشكل كامل وعودتها اىل عمقها 
الجنويب, وهذا نعتقد بأنه ســيأيت باإلضافة 
إىل تحرير ســيئون بحرضمــوت بعد إحكام 
سيطرة الحوثيني عىل مأرب آخر معاقل حزب 

اإلصالح”.

عملية عسكرية برية
ويضيــف املواطن عنرت بن رشــيد قائال: 
“متكنت مليشــيا الحويث من الســيطرة عىل 
مديريات بيحان )بوابة شبوة(، وبالتايل يجعل 
املنال,  املحافظة عتق سهل  ســقوط عاصمة 
واملسألة مســألة وقت من الناحية العسكرية. 
إن الســيطرة عىل بيحان له آثــار دينية حيث 
التجمعات  أكرب  املليشــيا مبارشة إىل  اتجهت 
السكانية املســاجد واملدارس من اجل التغيري 

الفكري واملذهبي”.
ويؤكد أن: “ســلطة اإلخوان بشبوة تواجه 
سخطا عارما واستياء شعبيا واسعا بعد تسليم 
ثالث مديريات يف ثالث ســاعات دون إطالق 
رصــاص آيل، علاًم ان هــذه املديريات مقيدة 
يف كشــوفات الجيش الوطني ســبعة الوية 

عسكرية”.
ويوضح أن: “الشــارع الشبواين ينظر إىل 
االنتقايل الجنــويب والتحالف العريب ويحذوه 
برية تحرر مديريات  األمل بعملية عســكرية 

بيحان وشبوة عامة, وتأمن حدودها.
لتثبيت  الشــبوانية  النخبة  بعودة  وطالب 

ركائز األمن واالستقرار.

استطالع

اأبناء �صبوة: اجلنوب لن يخ�صع ل�صنعاء اأبًدا
أبناء شبوة يناشدون املجلس االنتقالي اجلنوبي بالتدخل وحترير بيحان وعودة النخبة


